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Warunki handlowe dotyczące konferencji eBF 
 

   
Niniejsze warunki handlowe regulują zasady uczestnictwa w konferencji ebF poświęconej tematyce 
elektronizacji zakupów i zamówień publicznych, która odbędzie się w dniach 23. – 26. 5. 2023 (dalej 
„Konferencja“)  
 

I. Postanowienia wstępne  
1. Organizatorem Konferencji jest spółka PROEBIZ s.r.o., z siedzibą Masarykovo náměstí 52/33, 702 

00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO (REGON): 64616398, DIČ (NIP): CZ64616398, zarejestrowana 
w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Ostrawie, sekcja C, wkład 9176 
(dalej „Organizator“).  

2. Uczestnikiem Konferencji jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestruje się do udziału 
w Konferencji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej 
Organizatora www.ebizforum.pl lub poprzez wysłanie zamówienia (dalej „Uczestnik“) i tym 
samym zawrze z Organizatorem umowę o udziale w Konferencji.  

3. W formularzu rejestracyjnym Uczestnik uzupełni dane identyfikacyjne oraz inne wymagane 
informacje, w tym adres e-mail do przesyłania faktury elektronicznej. Jednocześnie wyraża zgodę 
z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 

II. Warunki rejestracji i płatności  
1. Uczestnik dokonuje rejestracji na Konferencję poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na 

stronie internetowej Organizatora www.ebizforum.pl, w którym podaje swoje dane osobowe, 
zakres uczestnictwa oraz dane identyfikacyjne organizacji, dla której uczestniczy w Konferencji. 
Uczestnik podaje również, czy organizacja, dla której się rejestruje, jest aktywnym użytkownikiem 
któregoś z systemów PROEBIZ. 

2. Na stronie internetowej Konferencji znajdują się informacje o usługach świadczonych przez 
Organizatora, cenach za udział w Konferencji, cenach dla aktywnych użytkowników systemu 
PROEBIZ lub cenach za udział więcej niż jednej osoby z jednej organizacji. Ceny podane są w 
koronach czeskich bez VAT, dla uczestników zagranicznych w EUR bez VAT, dla uczestników z Polski 
w PLN bez VAT. Ceny uczestnictwa w Konferencji są ważne przez okres, w którym są one 
wyświetlane na stronie internetowej Konferencji.  

3. Po uzupełnieniu formularza Uczestnik klika w przycisk „wyślij“, po czym Uczestnik zobaczy całość 
utworzonej przez siebie rejestracji. Uczestnik jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia 
wszystkich danych, które wpisał podczas rejestracji, a następnie potwierdzenia przyciskiem 
„wyślij“. 

4. Stosunek umowny pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem powstaje w momencie   doręczenia    
akceptacji rejestracji na adres e-mail Uczestnika, e-mail, który podał podczas rejestracji. 
Rejestracja  przez Organizatora zostanie potwierdzona w ciągu 5 dni roboczych od przesłania 
formularza rejestracyjnego przez Uczestnika.  Częścią zgłoszenia potwierdzającego rejestrację jest 
faktura zaliczkowa na zapłatę ceny za udział w Konferencji.  

5. Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty ceny za udział w Konferencji wskazanej na fakturze 
zaliczkowej przelewem z konta na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej, nie później niż we 
wskazanym terminie. Uczestnik wprowadzi wówczas jako symbol zmienny numer faktury 
zaliczkowej. Po otrzymaniu wpłaty na adres e-mail Uczestnika zostanie wysłany dokument 
podatkowy. W przypadku nieuiszczenia ceny w wyznaczonym terminie, rejestracja może zostać 
anulowana. 

http://www.ebizforum.pl/
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6. W przypadku rejestracji Uczestnika na krótko przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator nie 
musi wysyłać faktury zaliczkowej, Uczestnik uiści cenę wraz z podatkiem VAT zgodnie z instrukcją 
Organizatora zamieszczoną na stronie internetowej Konferencji lub przesłaną pocztą 
elektroniczną.   
 

III. Przetwarzanie danych osobowych  
1. W celu zapewnienia udziału w Konferencji konieczne jest przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych Uczestników w celu rejestracji, rozliczenia i administracji organizacyjnej. Dane 
osobowe będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą nr 110/2019 Dz. U. o 
przetwarzaniu danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

2. W celu realizacji umowy Organizator będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i 
nazwisko, stanowisko, adres e-mail, kontakt telefoniczny, zdjęcia oraz nazwę organizacji, w 
imieniu której brał udział w Konferencji.  

3. Z punktu widzenia Prawa, Organizator jest administratorem danych osobowych i jednocześnie ich 
podmiotem przetwarzającym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia, w 
którym były podane. 

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podczas Konferencji mogą być wykonywane zdjęcia, 
nagrania wideo, nagrania audio lub audiowizualne Uczestnika  oraz jego wypowiedzi o charakterze 
osobistym. Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich zdjęć oraz danych w celach 
marketingowych. Zgodę tę można odwołać pod adresem e-mail: gdpr@proebiz.com. 

5. Uczestnikowi zabrania się dokonywania podczas Konferencji jakichkolwiek nagrań audio lub 
wideo.  

 

IV. Warunki anulowania  
1. W przypadku anulowania rejestracji w terminie do 14 dni kalendarzowych przed pierwszym dniem 

Konferencji nie są pobierane żadne opłaty za anulowanie. Po tym terminie zostanie naliczona 
opłata w wysokości 50% ceny. W przypadku anulowania rejestracji na 7 lub mniej dni 
kalendarzowych przed pierwszym dniem Konferencji lub uczestnik nie weźmie udziału w 
Konferencji, zostanie pobrana opłata za rezygnację w wysokości 100% ceny.  

2. W przypadku odwołania Konferencji Organizator zobowiązany jest do poinformowania o tym 
fakcie Uczestnika oraz zwrotu przekazanych środków. 

3. W przypadku odwołania Konferencji ze względu na rozporządzenie rządu Republiki Czeskiej, 
Organizator będzie postępował zgodnie z tym rozporządzeniem.  Cena zapłacona za udział w 
Konferencji może pozostać ważna na dalszą Konferencję lub będzie zwrócona Uczestnikowi, a w 
razie potrzeby zostanie rozwiązana poprzez przyznanie vouchera.   

 

V. Postanowienia końcowe  
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym 

momencie. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji, prelegentów, miejsca lub 

terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone 
Uczestnikowi w wyniku takich zmian. 

3. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń Organizatora, nie przeszkadzać, przestrzegać 
zasad dobrego zachowania, zasad moralnych oraz pomagać w prawidłowym przebiegu 
Konferencji.  

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, 
nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak 
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najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub brak zastosowania jednego z 
postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.   

 
 
Niniejsze warunki handlowe są ważne i obowiązują od 1 września 2022 r. 

 
 
© PROEBIZ 


